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Organizacijos
pavadinimas
Organizacijos teisinė
forma
Organizacijos rekvizitai

Kontaktinis asmuo
savanorių klausimais,
savanorių kuratorius

Maltos ordino pagalbos tarnybos Druskininkų grupė

Asociacija/labdaros organizacija
Kodas
190740859
Adresas

Gedimino pr.56B, LT-01110 Vilnius

Telefonas

8 5249 8604

El. paštas

info@maltieciai.lt

Vardas, pavardė,
telefonas,
el. paštas

Irena Beržinskienė
370 699 65320
irena.berzinskiene@maltieciai.lt

Trumpai aprašykite savo organizacijos veiklą (ši informacija bus įkelta į internetinę
duomenų bazę ir matoma potencialiems savanoriams):
Maltos ordino pagalbos tarnyba Lietuvoje yra senos ir garbingos, labdaringą veiklą visame
pasaulyje vykdančios organizacijos – Maltos ordino – dalis. Šios ne pelno siekiančios
organizacijos tikslas – pagalba skurstantiems, vienišiems, ligotiems, turintiems negalią
asmenims, socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams.
Savanoriškos veiklos sritis (ties tinkančias variantais pažymėti „+“):
Sporto
Jaunimo politika
Ţiniasklaida ir komunikacija
Gyvūnų globa
Švietimo
Socialinė+
Informacinės
Menas ir kultūra
Sveikatos+
technologijos
Kita (įrašyti) __________________________________________________________
Organizacijos veiklų tikslinės grupės profilis (amžius, ypatumai, su kokio dydžio
grupėmis ar individualiai dirbs savanoris) (ši informacija bus įkelta į internetinę duomenų
bazę ir matoma potencialiems savanoriams):
Sulaukę 80 metų ir vyresni senoliai, neįgalūs asmenys nepriklausomai nuo amţiaus.

Aprašykite savo organizacijos motyvaciją priimti savanorius:
Kviečiame savanorius patirti bendrystės, pagalbos silpnesniam jausmą, išbandyti save įvairiose
socialinėse veiklose, prasmingai praleisti laisvalaikį, praturtėti dvasiškai.

Aprašykite savo organizacijos patirtį dirbant su savanoriais (ilgalaikiais, trumpalaikiais
ir kt.):
Savanorišką veiklą Druskininkuose MOPT savanoriai vykdo jau trejus metus, įgyvendindami du
pagrindinius projektus – „Maistas ant ratų“ ir „Socialinė pagalba namuose“. Taip pat dalyvauja
akcijose, organizuoja bendrus renginius su socialiniais partneriais.
Aprašykite veiklas, kurias siūlote savanoriams (kokios užduotys, koks darbo grafikas,
kiek valandų per dieną (ar per savaitę) savanoris bus užimtas) (ši informacija bus įkelta į
internetinę duomenų bazę ir matoma potencialiems savanoriams):
Kviečiame savanoriauti senolių namuose – bendrauti, parnešti maisto produktų, vaistų,
sutvarkyti namus, palydėti pas gydytojus). Taip pat siūlome išbandyti savanorystę
komunikacijos specialistams – grupės įvaizdţio kėlimas, veiklos viešinimas socialinėje erdvėje,
renginių organizavimas.
Apibūdinkite, kokio savanorio ieškote (įvardykite pagrindines savybes ar polinkius,
reikalingus darbui (pavyzdţiui, noras bendrauti su tam tikra tiksline grupe, mėgti rankdarbius
ir pan.), ko savanoris gali išmokti veiklos metu) (ši informacija bus įkelta į internetinę
duomenų bazę ir matoma potencialiems savanoriams):
Atsakomybė, pareigingumas, mokėjimas bendrauti, išklausyti vyresnio amţiaus ţmogų,
gebėjimas pagelbėti buityje, dvasinių vertybių suvokimas.
Aprašykite veiklas ir priemones, kurios bus įgyvendinamos, siekiant užtikrinti
sėkmingą savanorių palydėjimą (savanorio konsultavimą, mokymą, pagalbą) ir veiklos
tęstinumą:
Savitarpio pagalba, supratimas, konsultacijos.

Kiek savanorių galėtumėte priimti vienu metu:____5__________________
Pastabos (įrašykite tai, kas gali būti svarbu Jūsų organizacijai priimant savanorius ar
organizuojant savanorių veiklą):
Pagarba artimui. Tikėjimo saugojimas.
Vairuotojo paţymėjimas.
Ar galite priimti savanorius, turinčius negalią:
- Ne
xx - Taip, bet tik turinčius tam tikrą negalią
- Taip

Patvirtinu, kad anketoje pateikta informacija yra teisinga.
MOPT Druskininkų grupės vadovė

Asta Akromaitė

